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ساعت امتحان 8 :صبح /عصر
مدت امتحان  59 :دقيقه

بارم

اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
مدرییت منطقه 6

نام درس :علوم اجتماعی

محل مهر یا امضاء مدیر

کدام عبارت درست و کدام غلط است؟
 .1استعمار نو گسترش و سلطه فرهنگ غرب بر همه جهان را در پوشش نام جهانی شدن پی گیری می کند.
 .2در فرایند تکوین نظام نوین جهانی دولت ها برای تقویت قدرت خود نیاز به سرمایه و پول بازرگانان داشتند و بازرگانان برای
تجارت و سود نیازمند حمایت ناوگان نظامی دولتمردان بودند.
الف

0/5
0/5

 .3لیبرالیسم با تأکید بر شعار عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت در بطن کشورهای غربی شکل گرفت.

0/5

 .4از دیدگاه آگوست کنت جنگ نمی تواند در فرهنگ و جامعة جدید غربی ریشه داشته باشد و وقوع آن در این جوامع امری

0/5

تحمیلی است.
 .5بعضی از موج بازگشت مجدد نگ اه معنوی و دینی در سطوح مختلف زندگی انسانها که نشانه بحران معنویت در فرهنگ است با

0/5

عنوان بحران پساسکوالریسم یاد کردند.
 .6بسیاری از منورالفکران غربزده قومیت های مختلف را در متن امت واحد اسالمی به رسمیت می شناختند.

0/5

گزینه درست را انتخاب کنید.
 .7در تعابیر قرآنی از عوالم  ............................با عناوینی مانند دنیا و آخرت و ملک و ملکوت یاد می شود و در نگاه قرآن ،جهان

0/5

 ............................محدود به جهان طبیعت نیست و ادراک و آگاهی نیز محدود به  ............................نیست.
 )1عینی و انسانی  -ذهنی  -هویت طبیعی و مادی
 )2عینی و ذهنی  -فرهنگی  -حیات انسانی
 )3عینی و تکوینی  -عینی  -حیات انسانی
 )4ذهنی و فرهنگی  -انسانی  -ذهن افراد و فرهنگ جامعه
 .8در مورد سکوالریسم ،روشنگری و دئیسم به ترتیب کدام مطلب درست است؟

0/5

 )1مهمترین ویژگی هستی شناختی فرهنگ معاصر غرب  -روش رویارویی با حقیقت و شناخت  -دین بدون شریعت
 )2مهمترین ویژگی هستی شناختی فرهنگ معاصر غرب  -از نتایج منطقی سکوالریسم و به معنای اصالت عقل و تجربه  -دین
ب

بدون شریعت
 )3کنار گذاشتن وحی و شهود در شناخت حقیقت  -مهمترین ویژگی هستی شناختی فرهنگ معاصر غرب  -عدم نیاز به
توجیه الهی و آسمانی در خواسته های دنیوی
 )4دنیوی شدن همه ظرفیت های وجودی انسان  -مهمترین ویژگی معرفت شناختی فرهنگ غرب  -اعتقاد به خدا بدون
داشتن دین
« .9نقد لیبرالیسم اقتصادی»« ،نفی حق حاکمیت کسانی که در فقر متولد می شوند» و «اعتقاد به محدود شدن فعالیتهای حاکمان
0/5

به وظایف مشروع خود» به ترتیب مربوط به کدام یک از متفکران و نظریه پردازان است؟
 )1دیکنز  -مالتوس  -هانتینگتون

 )3مارکس  -مالتوس  -ریکاردو

 )2ریکاردو  -مارکس  -مالتوس

 )4مارکس  -ریکاردو  -دیکنز
ادامه سواالت در صفحه بعد

 .11رهاورد حکومت منورالفکران غرب زده در کشورهای اسالمی  ............................است آنان به دلیل ............................ ، ............................
کشورهای اسالمی را مخدوش می سازند و . ............................

0/5

 )1استبداد استعماری  -ارتباط با کشورهای پیشرفته  -استقالل نظامی و سیاسی  -مقاومتهای مردمی برای حفظ هویت
اسالمی خود را سامان می دهند.
 )2استبداد تاریخی ،قومی  -ارتباط با کشورهای پیشرفته  -استقالل اقتصادی و نظامی  -مقاومتهای مردمی برای حفظ هویت
اسالمی خود را نیز سرکوب می کنند.
 )3استبداد تاریخی ،قومی  -وابستگی به کشورهای استعمارگر  -استقالل سیاسی و اقتصادی  -مقاومتهای مردمی برای حفظ
هویت ملی خود را سامان می دهند.
 )4استبداد استعماری  -وابستگی به کشورهای استعمارگر  -استقالل سیاسی و اقتصادی  -مقاومتهای مردمی برای حفظ هویت
اسالمی خود را نیز سرکوب می دکنند.
وصل کنید.
 .11عبارات زیر را به مفاهیم درست وصل کنید.

ج

الف) کشورهای تحت نفوذ و استعمارزده که صادرات آنها به یک ماده خام محدود

 .1پیمان منطقه ای سیتو

می شود.

 .2تضعیف سازوکارهای دموکراسی

ب) جامعه کشورهای آسیای جنوب شرقی که به مقابله با چالش های جهانی شدن

1

 .3علوم انسانی غربی

پرداخت.
 .4کشورهای تک محصولی

ج) پیامد تجمع و تمرکز قدرت رسانه در دست چند شرکت یا فرد قدرتمند
د) حیات و زندگی آدمی را صرف نظر از ابعاد معنـوی و متافیزیکـی آن بـه گونـه

 .5علوم ابزاری

ای سکـوالر سازمان می دهند.
در جای خالی عبارت مناسب بنویسید.

د

 .12رویکردهای تقدیرگرایانه و غیرمسئول با از بین بردن قدرت مقاومت یک فرهنگ زمینه  ............................را فراهم می سازند.

0/5

 .13انقالب فرانسه ریشه در  ............................و اندیشه های فلسفی روشنگری و تغییرات اجتماعی مربوط به انقالب صنعتی دارد.

0/5

 .14نظام اجتماعی مورد نظر مارکس  ............................را از بین می برد و صورتی  ............................پیدا می کرد.

0/5

 .15تداوم  ............................بازار بخش وسیعی از اقتصاد کشورهای صنعتی یعنی اقتصاد وابسته به  ............................را گرم می کرد.

0/5

 .16اصالت بخشیدن به انسان دنیوی و این جهانی در طول قرن بیستم به  » ............................« ............................منجر شد.

0/5

 .17برخی از روشنفکران چپ اندیشه های خود را به صورت  ............................آشکار می کردند و برخی دیگر اندیشه های خود را در

0/5

 ............................بیان می داشتند.
0/5

 .18رهبران دینی مشروطه بعد از شکستی که در مشروطه خوردند از موضع  ............................به موضع  ............................بازگشتند.
پاسخ کوتاه دهید.

 .19هر یک از عبارت های زیر به کدام یک از اصطالحات سیاسی شمال و جنوب اشاره دارد؟
هـ

الف) کشورهایی که در کانون بلوک شرق قرار دارند( .

1

)

ب) کشورهایی که به سبب نوع عملکرد کشورهای مرکزی در موقعیتی فقیرانه قرار می گیرند( .

)
ادامه سواالت در صفحه بعد

 .21جنبش های اجتماعی زیست محیطی علت و راه حل بحران های زیست محیطی را چه می دانند؟
 .21حاکمان سکوالر در کشورهای مسلمان قدرت خود را از کجا به دست می آورند؟
 .22دولتمردان و روشنفکران جهان اسالم قبل از انقالب اسالمی ایران مسایل جهان اسالم را با کدام رویکردها می دیدند؟
رویکرد اول:

1

0/5

1

رویکرد دوم:

برای سؤاالت زیر توضیح کامل و مناسب بنویسید.

و

 .23عملکرد پیامبر (ص) بعد از تشکیل حکومت اسالمی در مدینه در راستای گسترش جهانی فرهنگ اسالم چگونه بود؟

1

 .24عبارت «شرق سیاسی در متن غرب فرهنگی قرار داشت» را تحلیل کنید.

1

 .25در قرن بیستم چگونه استقالل معرفت تجربی از دیگر معرفت ها مخدوش شده؟ چه نتیجه ای به همراه داشت؟

1

 .26وابستگی به بلوک شرق و غرب را در شکل گیری انقالب های آزادی بخش و انقالب اسالمی ایران با یکدیگر مقایسه نمایید.

2

 .27دنیای غرب مقابله با حرکت مستقل جهان اسالم که در فرایند بیداری اسالمی شکل گرفته است چه فعالیت هایی انجام داده

2

است؟ ( 4مورد)

جمع بارم  02 :نمره
با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.

ادارهی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ادارهی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام درس :علوم اجتماعی
نام دبير :آزیتا بيدقی
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سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 59-59

راهنمای تصحیح
 -2ص

تاریخ امتحان5359/29/95 :

ج–2

مدت امتحان 59 :دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

 -5ص

 -6غ

هر یک  1/5نمره
هر یک  1/5نمره
هر یک  1/25نمره

د3 -

 -12نفوذ و تسلط بیگانگان

 -13حرکت های فرهنگی دوران رنسانس

 -14مالکیت خصوصی ،سوسیالیستی

 -15جنگ سرد ،تسلیحات نظامی

 -16پوچ گرایی ،نیهیلیسم

 -17مکاتب الحادی ،پوشش های دینی

 -18فعالیت رقابت آمیز ،مقاومت منفی
 -19الف (جهان دوم)
 – 21علت (فرهنگ مدرن جامعه غربی)

هر یک  1/5نمره
ب (پیرامون)

هریک  1/5نمره

راه حل (بازگشت به رویکردهای معنوی به طبیعت)

هریک  1/5نمره
 1/5نمره

هـ  -21قدرت آن ها وابسته به قدرت جهانی استعمار بود.
 -22رویکرد اول :از نوع مشکالتی بود که در اثر تاخر تاریخی برای رسیدن به جوامع غربی پیش آمده بود.
رویکرد دوم :از نوع مشکالتی بود که نظام سرمایه داری و لیپرالیسم غربی به وجود آورده بود.

 1نمره

 -23طی ده سال حکومت موانع سیاسی پیش روی اسالم در شبه جزیره عربستان را از بین برد ،در سال نهم هجرت گروه های مختلف برای
پذیرش اسالم از شبه جزیره به مدینه آمدند.

 1نمره

 -24آمریکا و شوروی به عنوان دو ابرقدرت در کانون این دو قطب قرار داشتند ،این دو قطب با آن که از نظر سیاسی ،اقتصادی و جغرافیایی
در دو بخش متمایز و جدا قرار می گرفتند از جهت فرهنگی به فرهنگ واحدی تعلق داشتند یعنی شرق سیاسی در متن غرب فرهنگی قرار
داشت.
و

 -25با روشن شدن اینکه علم حسی و تجربی نیازمند برخی معرفت های غیرحسی و غیرتجربی است ،استقالل معرفت تجربی از دیگر
معرفت ها مخدوش شد ،به دنبال آن پرسش از مبانی غیرتجربی علم مدرن و مبانی رقیب آن شکل گرفت.
 -26انقالب های آزادی بخش در جهان دو قطبی قرن بیستم اغلب در رویارویی با بلوک غرب شکل می گرفتند و مورد حمایت بلوک شرق
بودند،انقالب اسالمی ایران در رویارویی با رژیم شاه هیچ وابستگی به بلوک شرق نداشت ،از آغاز جهت گیری ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی
را در کنار موضع گیری مارکسیستی خود اعالم کرد.
 -27چهار مورد از هفت مورد صفحه  137به دلخواه

(هریک  1/5نمره)

